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Verksamhetsberättelse 2017 

Moderaterna Åby-Kolmården  
Inledning 
2017 har varit det först hela året med den sammanslagna föreningen Åby-Kolmården.  

Styrelse med mera 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande   Marie Morell 
Vice ordförande Gunnar Bredin 
Ledamöter  Per Jameson (val- och kampanjansvarig) 
  Anders Jensen 
  Bengt Anzén 
  Filip Morell  
 
Till valberedning valdes Pär Morell, Anders Jensen och Curt-Gösta Nilsson med Pär Morell 
som ordförande.  
 
Under året har föreningen representerats av Marie Morell, Gunnar Bredin och Filip Morell på 
länsförbundsstämman och av Marie Morell, Gunnar Bredin, Per Jameson, Filip Morell och 
Linus Rosen på nomineringsstämman till riksdagen.  
 
Föreningen var även väl representerad på Kretsårsmötet med flera medlemmar, bland annat 
Gunnar Bredin som var årsmötestalare och Marie Morell som var årsmötesordförande. 
 
I samband med 
länsförbundsstämman utsågs 
Marie Morell och Åby-
Kolmården till ”Årets ledare” 
med motiveringen ”Det är inte 
alltid att 1+1 blir 2. När 
Moderaterna i Kvillinge och 
Moderaterna i Kolmården slog 
ihop sina föreningar så blev de 
Åby-Kolmården. Nystarten 
bidrog till mer och energi och 
intressanta aktiviteter.” 
 
Styrelsen har haft ett antal 
möten under året. 
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Medlemmar 
Det totala antalet medlemmar 31/12 2017 för föreningen inklusive MUF var 74 st, av dessa 
står MUF för 39 medlemmar, det innebär att det finns 35 betalande partimedlemmar vid 
årets slut. Det är en ökning med totalt 21 medlemmar, 15 för MUF och 6 för partiet.  

Aktiviteter 

Årsmöte  
Årsmötet hölls på Åby Vårdcentral, där vi fick en presentation av verksamheten och 
möjlighet att höra hur man arbetar för att år efter år vara en av de bästa vårdcentralerna i 
Östergötland. 

 

Besök i Yxbacken 
I mars besöktes Yxbacken och ordförande för Norrköpings Skidklubb (NSK) berättade om 
föreningens planer för verksamheten i backen. Besöket kombinerades med skidåkning.  

Åbydagen och Kolmårdsmarken 

Föreningen har varit representerad vid både Åbydagen och Kolmårdsmarken. Många olika 
samtal fördes och idéer och förslag på hur vårt område kan förbättras fördes fram.  
Utdelarkampanjer 
Den planerade vårkampanjen vid i Åby och Krokeks centrum fick tyvärr ställas in på grund 
av terrordådet som drabbade Stockholm samma dag. 

Under hösten genomfördes en utdelarkampanj i Åby centrum.   
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Färjekampanj, Kvarsebo 
I början av juni genomfördes en utdelarkampanj i färjekön vid Kvarsebofärjan.  

Möte om översiktsplanen för Åby-Kolmården 
I september bjöd föreningen in till ett öppet möte om den översiktsplan som kommunen 
arbetat fram för området Åby-Jursla. Mötet hölls på Åby Konditori och kommunens utredare 
Martin Berlin föredrog förslagen. Utifrån det mötet och andra inspel har föreningen också 
skickat in synpunkter kring infrastruktur, trafikfrågor med mera till den moderata 
kommunfullmäktigegruppen. 

 

Besök på Kolmårdens Djurpark 
I november besöket föreningen Kolmårdens Djurpark och fick en ”levande” beskrivning av 
verksamheten av VD och djurchef i en häftig miljö. Extra roligt var att flera medlemmar från 
andra föreningar deltog i vår aktivitet. Kolmårdens Djurpark är viktig för hela Östergötland 
och deras satsningar påverkar besöksnäringen i hela regeionen.  

 

Facebook 
Facebook har fortsatt vara en väg att ha kommunikation med medlemmar och intresserade. 
I dagsläget har vår sida ca 75 ”följare”. Facebook används även för att bjuda in till olika 
arrangemang i föreningen där även andra som inte följer föreningen eller är medlemmar 
bjuds in till aktiviteter.   

Slutord 
Under 2017 har vi haft ett antal olika kampanjer och aktiviteter, inför 2018 kommer detta 
självklart att öka. Vi måste särskilt öka närvaron bland befolkningen och bli mer synliga. Vi 
vill även att fler besöker våra aktiviteter, både medlemmar, men även andra intresserade.   
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2018 är ett viktigt valår. Vi vet att flera av de valdistrikt som finns i vårt område är viktiga för 
att säkra ett bra valresultat i alla tre valen, 
som förhoppningsvis kan leda till 
maktskifte nationellt, regionalt och lokalt.  

Vi ser fram mot att fler medlemmar 
engagerar sig i vår förening och är med 
och bidrar till att kampanja under året som 
kommer.  

MUF har växt mycket under det senaste 
året. Deras medlemmar är viktiga även för 
partiföreningarnas verksamhet. Vi hoppas 
därför att den positiva trenden kan hålla i 
sig och att de MUF-medlemmar som finns 
i området kan bidra till att många av våra första gångsväljare i området väljer moderaterna.   

Vi vill tacka alla medlemmar som deltagit i våra aktiviteter under året och ser fram mot att 
ses igen under valåret 2018. För en hoppfull framtid för Åby-Kolmården! 

Åby den 15 februari 2018 

Marie Morell   Gunnar Bredin 
Ordförande   Vice ordförande 
 

Per Jameson   Anders Jensen  

Bengt Anzén   Filip Morell    
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